
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 

Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání   

(dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění) 

 

 

 

Čl. 1 

Výše a splatnost úplaty 

 

1. Výše úplaty ve školní družině a školním klubu na jedno dítě za kalendářní při     

pravidelné denní docházce se stanoví na základě kalkulace. 

2.  Výše úplaty ve školní družině a školním klubu na jedno dítě za kalendářní měsíc při   

 pravidelné docházce se stanoví na základě kalkulace. 

       3. Splatnost je vždy do 15. dne v měsíci, za který je poplatek určen, na bankovní účet 

 školy, případně hotově vychovatelce. Termín převodu vybrané hotovosti do pokladny 

 školy je stanoven do 20. dne v měsíci. 

       4. Výběrem úplaty jsou pověřeny vychovatelky jednotlivých oddělení podle dohody o  

            hmotné odpovědnosti.  

        

 

 

Čl. 2 

Snížení a prominutí úplaty 

 

1. Úplata může být snížena nebo prominuta: 

a) dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek,            

                který podle zvláštního právního předpisu
1
 pobírá jeho zákonný zástupce nebo 

                jiná oprávněná osoba, 

            b) dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči  

                podle zvláštního právního předpisu
2
 a tento příspěvek nebo jeho část je  

                vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku  

                uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli. 

 

 

2. Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkům, kteří jsou zapsání k pravidelné 

denní docházce, ale z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů se neúčastní ani 

jeden den v daném kalendářním měsíci. Vedoucí vychovatelka informuje o této 

skutečnosti průběžně ředitele školy, který rozhodne nejpozději poslední den 

kalendářního měsíce, za který je úhrada prominuta. Rozhodnutí se zakládá v agendě 

školní družiny a klubu. 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                 
1
  § 20 odst. 1 zákona č.117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

2
  § 37 až 39 a § 43 zákona č.117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 3 

Neplacení úplaty a sankce 

 

1. Ředitel školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte 

rozhodnout o vyloučení ze ŠD nebo ŠK, pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady (včetně 

splátkového kalendáře). 

 

 

 

 

Čl. 4 

Využití úplaty 

 

1. Úplata slouží na provozní výdaje, o konkrétním využití rozhoduje ředitel školy.  

 

 

 

Čl. 5 

Platnost 

 

1.    Směrnice platí od 1. 9. 2020. 

 

 

 

Čl. 6 

Zrušující ustanovení 

 

1. Tato směrnice ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Vnitřní směrnici o úplatě za 

zájmové vzdělávání ze dne 31. 8. 2018.  

 

 

Čl. 7 

Přílohy 

 

1. Samostatnou přílohou této směrnice je kalkulace úplaty za školní družinu a školní 

      klub. 

 

 

 

 

V České Lípě dne: 31. 8. 2020                                     Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA 

                                                                                                   ředitel školy 
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